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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 63η/2015
Θέμα: «Επισκευή του οικοτροφείου Σερρών, ύψους 2.750 € συμπεριλαμβανόμενου
ΦΠΑ»
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την
37η/6‐11‐2015, Θέμα 18ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 78ΨΚΟΞΧΣ‐ΓΞΒ) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για εργασίες επισκευής του
οικοτροφείου Σερρών, ύψους 2.750 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στο ΚΑΜΕΑ Σερρών την Παρασκευή 16/1/2015 πραγματοποιήθηκε αυτοψία λόγω της
διάβρωσης που παρατηρήθηκε στον περιμετρικό χώρο του οικοτροφείου και του
υπογείου(αρχείο-αποθήκη τροφίμων).
Εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων κλίσεων περιμετρικά του κτηρίου του οικοτροφείου τα
βρόχινα νερά λιμνάζουν και σταδιακά αποσαθρώνουν την εξωτερική αλλά και εσωτερική
τοιχοποιία του ισογείου και του υπογείου.
Το προαναφερθέν πρόβλημα εκτείνεται εκατέρωθεν από τις σκάλες της κεντρικής εισόδου
σε μία έκταση 12m+5m (17m) δεξιά από τις σκάλες και 12m+5m (17m) αριστερά από τις
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σκάλες, καθώς και στο ανατολικό κομμάτι του κτηρίου σε μία έκταση 18m+4,5m (22,5m)
και στο οπίσθιο μέρος σε έκταση 12m+4m (16m).
Συνολικά το πρόβλημα περιμετρικά του κτηρίου εκτείνεται σε 72,5m.
Προτείνεται η εκσκαφή περιμετρικά της σαθρής τοιχοποιίας, η ενίσχυση της με πλάκες
σκυροδέματος σε βάθος τουλάχιστον 12cm με κατάλληλες κλίσεις για την αποκατάσταση
του προβλήματος.
Αναλυτικότερα :


Υπολογισμός συνολικής ποσότητας σκυροδέματος ποιότητας C8/10
12Χ5Χ0,12+12Χ5Χ0,12+18Χ4,5Χ0,12+12Χ4Χ0,12=29,88m3

Ενδεικτικό κόστος 70€/ m3Χ29,88m3=2091,6€


Εργατικά: 3 εργατοτεχνίτες για 7 ημέρες. Κόστος 658,4€

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες, περιλαμβάνονται
και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη
ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς
και δεν κατονομάζονται ρητά.

Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι προσφορές θα
κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com μέχρι την
Παρασκευή 20‐11‐2015 & ώρα 23:59
Δικαιολογητικά συμμετοχής:

‐
‐
‐
‐

Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Υ.Δ. ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος.
Βεβαίωση ότι οι επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.Π.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1
και άνω για Οικοδομικά Έργα καθώς επίσης και βεβαίωση ότι οι επιχειρήσεις
είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ενδεικτικές κρατήσεις
1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας
2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
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4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ημέρες από την κατάθεση του τιμολογίου
και της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
Για περαιτέρω πληροφορίες και επιτόπιο έλεγχο μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους
εργαζόμενους κ. Νικόλαο Τζάνη, τηλ. 2313320029, και κ. Δημήτρη Αγγελίδη τηλ. 2313 022631
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkp‐km.gr, στο
www.eprocurement.gov.gr και στη διαύγεια.

H Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συλβάνα Καρασαββίδου

